Buiten eigen werktijd
Joost had het plan om buiten eigen
werktijd te houden.
Je mocht buiten zitten in de nieuwe
tent. Niet de tent waar we sporten
maar waar de begeleiders koffie
drinken. We zaten telkens per twee
aan een tafel aan één kant. We
hebben veel gewerkt. Ik vond het leuk
buiten werken.
Merel

N.v.d.r.: Buiten is er heel veel ventilatie
en we zitten dan ook verder van elkaar. Ik deed dit en ben van plan dit
in de toekomst ook te doen als adem- en-mondmasker-pauze...

Martjes meesterstuk
Martje hield dinsdag haar meesterstuk. Het allereerste van dit jaar!
Het ging over Anne Frank.
Anne Frank was een meisje dat moest schuilen voor de Duitsers
tijdens de tweede wereldoorlog. Samen met haar familie verborg ze
zich in het “achterhuis”. Dat was een huis dat achter het bedrijf van
haar papa lag. Ze hadden een boekenkast voor de deur gezet.
Daarachter woonde ze met haar familie en nog een paar vrienden. Ze
schuilden er 2 jaar. Anne Frank had ook een dagboek en daar schreef
ze dagelijks in over hoe het daar was, hoe ze zich voelde, over liefde
en aan een denkbeeldige vriendin Kitty. Daar kon ze alles aan kwijt.
In 1944 werden ze toch nog opgepakt. Ze stierf in het Duitse
concentratiekamp van Bergen Belsen.
Na de oorlog heeft haar papa haar dagboek uitgegeven. Het is nu nog
te koop. Het achterhuis is nu een museum.
Ik vond het heel erg leuk om naar te luisteren ondanks het droevige
verhaal. Het was ook interessant en ik heb veel bijgeleerd.
Ismene :)

Het Fos
Het meesterstuk van Ismene ging over het Fos (de federatie open
scouting). Ismene zit zelf al van het 3 kleuter in het fos.
Ze vertelde over de leeftijdsgroepen in het fos; de bevers, de welpen,
de wolven, de jongverkenners, de verkenners en de senior’s.
Ze gaat ook elk jaar op kamp met de scouts of het Fos. Er is ook een
paaskamp, een filmactiviteit, een spaghetti-avond.
Ze toonde haar uniform en de badges die ze al kreeg. Ze had een
hemd en een das en een
trui mee.
Ze had het ook over de
oprichter van de scouts
Baden Powel en
scoutsgroepen overal ter
wereld. Ze vergeleek het
aantal leden met deze van
de Chiro, KSA en andere
jeugdbewegingen.
THORIN

Vissen
Abel hield zijn meesterstuk over vissen. Hij had het over de soorten
vissen (zoet- en zoutwater), over de visserijtechnieken (met of zonder
dobber, vliegvissen, … ), de soorten aas, en het nodige materiaal. Ik
vond het wel interessant. Hij had heel wat gerief mee. Er was een
hengel die even lang was als de klas. Ongeveer 8 m dus!
Warre

Bruidsjurken
Elonies werkstuk ging over bruidsjurken.Ze hield het niet in het
Nederlands maar in het….Engels!
Het was zeer interessant. Ik wist niet dat bruidsjurken zo interessant
konden zijn.
We hebben de duurste en de lelijkste gezien. Ze toonde ook de
bruidsjurken in de loop van de eeuwen. Ze zien er ook anders uit in
andere landen.
Sar’ha
Dit zijn eigen ontwerpen van Elonie ->

En verder…
-

-

-

-

-

gaf ook Lilith al haar meesterstuk. Het verslag lees je volgende
week.
zijn we begonnen met de verwerking van de Vredesdriedaagse.
Het is een website. Een forum voor de ouders zal sowieso
moeilijk blijven.
bakten Niels en Thorin brood

was er nog een parallelproef. Deze proeven testen
de eindtermen. De leerlingen kunnen er niet voor
studeren. Het gaat om parate kennis. Er volgen er
nog.
legde ik toch een Brusselklas vast. Het ministerie
van onderwijs laat vanaf juni meerdaagse
uitstappen toe. We gaan op dinsdag 22 en
woensdag 23 juni. Meer info volgt nog.
Donderdag fietsen we voor het meesterstuk van
Thorin naar zijn huis. Fiets, helm, fluohesje en
zwemgerief zijn nodig.

Verder op de planning:
-

6 juni: gezinswandeling van de Koorddanser
9 - 18 juni: toetsweek
dinsdag en woensdag 22-23 juni: Brusselklas
25 juni: avonturensportdag klas 6
o.v.: maandag 28 juni fietstocht klas 6
dinsdag 29 juni: afsluiter klas 6 en sleep- inn
woensdag 30 juni: bye bye Koorddanser en lagere school

